∆ιάβασε, Ενημερώσου και Πρόλαβε
τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)
που σχετίζεται με τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας
Ο HPV είναι ένας πολύ κοινός ιός, που προσβάλλει

προκαλέσουν καλοήθεις εκδηλώσεις (κονδυλώματα

άνδρες και γυναίκες. Είναι πολύ σύνηθες να

των γεννητικών οργάνων) και άλλοι ορισμένες

μολύνεται κάποιος με έναν ή περισσότερους

μορφές

τύπους HPV λίγο μετά την έναρξη της
σεξουαλικής δραστηριότητας. Οι περισσότερες

της

λοιμώξεις

μορφές

HPV

δεν

προκαλούν

καρκίνου.

Αυτοί

οι

καρκίνοι

περιλαμβάνουν τον καρκίνο του τραχήλου

κανένα

σύμπτωμα και απομακρύνονται από το σώμα σε

μήτρας

γεννητικών

μερικά χρόνια, χωρίς το άτομο να γνωρίζει ότι

στις

καρκίνων

γυναίκες,
στην

οργάνων

διάφορες

περιοχή

των

άνδρες

και

σε

γυναίκες, και ορισμένες μορφές καρκίνου του

μολύνθηκε. Ορισμένοι τύποι του HPV μπορούν να

στόματος και του λαιμού.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

~ 690

~ 570.000
γυναίκες νοσούν
κάθε χρόνο από τη νόσο

γυναίκες νοσούν
κάθε χρόνο από τη νόσο

~ 311.000

~ 271

γυναίκες πεθαίνουν
κάθε χρόνο από τη νόσο

γυναίκες πεθαίνουν
κάθε χρόνο από τη νόσο

ΕΛΛΑ∆Α
ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ HPV ΜΟΛΥΝΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ!
Ο εμβολιασμός προλαμβάνει τη μόλυνση
εφόσον κάποιος/α εμβολιαστεί προτού μολυνθεί,
όμως δεν προστατεύει κατά όλων των τύπων του
ιού που προκαλούν καρκίνο του τραχήλου.
Γι΄ αυτό το λόγο, ακόμη και αν έχετε εμβολιαστεί,
πρέπει να συνεχίσετε να ελέγχεστε με τεστ
Παπανικολάου και/ή με HPV DNA τεστ.
Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος μαζί με τον
εμβολιασμό παρέχουν την πλέον
αποτελεσματική προστασία εναντίον
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Η χρήση
προφυλακτικού
αποτελεί μερική
προφύλαξη κατά
του HPV, επειδή ο
HPV μπορεί να
βρίσκεται και στο
δέρμα της
γεννητικής
περιοχής που δεν
καλύπτεται από το
προφυλακτικό.

Ποιοι τύποι HPV προκαλούν το 90%
των Καρκίνων του Τραχήλου;

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

16

18

31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ
ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

33

45

52

58

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εμβολιασμός

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ;

Η χορήγηση αυτή είναι δωρεάν, μέσω των

Από το 2008 ο εμβολιασμός εναντίον της HPV

Παράλληλα, από το 2015 ο εμβολιασμός εναντίον

λοίμωξης εντάχθηκε και στο Εθνικό Πρόγραμμα

της HPV λοίμωξης συστήνεται στην Ελλάδα και

Εμβολιασμών της Ελλάδας και από τις αρχές

στους ομοφυλόφιλους άνδρες κάτω των 26 ετών,

του 2015 συστήνεται σε κορίτσια 11 - 15 ετών και

ωστόσο

σε γυναίκες 15 - 26 ετών, που δεν εμβολιάστηκαν

αναθεωρηθεί η σύσταση και να αφορά στο σύνολο

σε μικρότερη ηλικία.

ασφαλιστικών ταμείων, μόνο σε κορίτσια/γυναίκες
ηλικίας 11-18 ετών, καθώς και σε ορισμένες ειδικές
ομάδες

κορίτσια

γυναίκες

άνδρες

11 - 15 ετών

15 - 26 ετών

< 26 ετών

ασθενών

σήμερα

με

αυξημένο

θεωρείται

κίνδυνο.

απαραίτητο

του αντρικού πληθυσμού αυτών των ηλικιών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το HPV εμβόλιο προστατεύει από

Το εμβόλιο παρέχει την καλύτερη

τους τύπους 16, 18, 31, 33, 45, 52, και

προστασία όταν δίνεται σε κάποιο

σήμερα πολύ ασφαλή και δεν

58 οι οποίοι προκαλούν το 90% του

άτομο πριν γίνει σεξουαλικά

εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

δραστήριο (άρα δεν είναι φορέας

παρενεργειών ή ανεπιθύμητων

Τα HPV - εμβόλια αποδείχθηκαν μέχρι

Επίσης προστατεύει από δύο

κανενός τύπου του HPV). Το

αντιδράσεων σε σχέση με άλλα

επιπλέον HPV τύπους 6 και 11, που

εμβόλιο προλαμβάνει τη νόσο, αλλά

εμβόλια που γίνονται στις ίδιες

προκαλούν το 90% των γεννητικών

δεν αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες

ηλικιακές ομάδες. Έχουν περιγραφεί

κονδυλωμάτων.

HPV λοιμώξεις.

ήπια ενοχλήματα όπως: ήπιος πόνος,
κνησμός, ερυθρότητα ή οίδημα στο
σημείο του εμβολιασμού, δεκατική
πυρετική κίνηση και σπάνια πυρετός
πάνω από 38οC.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ
ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

να

